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Pe data de 25 mai 2014 cetăţenii români sunt aşteptaţi la 
urne pentru a-i alege pe cei 32 de deputați europeni care 
vor reprezenta țara în Parlamentul European.  

Ales în mod direct din 
1979,  Par lamentu l 
European este singura 
adunare parlamentară 
multinaţională din lume şi 
singura instituţie a Uniunii 
Europene aleasă prin vot 

de către cetăţeni.  
Fiind un promotor al cetățeniei active, Europe Direct 
Vaslui premiază cetăţenii vasluieni care îşi exercită 
dreptul de vot pe 25 mai. În acest sens, pe pagina de 
Facebook a centrului se desfășoară concursul PE 25   
m(-)ai ales, ce are ca scop informarea cetățenilor despre 
rolul și funcțiile Parlamentului European, precum și 
conștientizarea acestora asupra importanței alegerilor 
europene.  
Vă invităm astfel, pe contul de Facebook 
EuropeDirectVaslui să aflaţi mai multe 
detalii despre cum puteţi participa la 
concurs, precum şi noutăţi legate de 
activităţile centrului sau ştiri de interes 
local din Uniunea Europeană. 
 

Anul acesta pe 9 mai la Vaslui a fost dublă sărbătoare. 
Alături de liceeni, cadre didactice, reprezentanți ai 
administrației publice locale, ONG-uri, mass media 
locală, partenerii Europe Direct Vaslui, precum și publicul 
larg vasluian, am aniversat Ziua Europei și 10 ani de 
când a fost înființat și inaugurat Centrul Europe Direct  

Vaslui. Pentru a marca această zi, Europe Direct Vaslui a 
invitat cetățenii vasluieni să participe, vineri, 9 mai, 
începând cu orele 13.00 la evenimentul “Europa Dulce”. 
Evenimentul, desfășurat la Centrul de Resurse pentru 
Afaceri Vaslui, a fost unul amplu, ce a cuprins o 
conferință despre Parlamentul European și importanța 
Alegerilor Europene, o expoziție-concurs cu produse de 
cofetărie/patiserie specifice statelor membre ale UE, 
gătite de elevi de liceu și o cafenea publică, ce a 
reprezentat cadrul ideal de discuții informale despre 
viitorul european.   
Conferința, moderată de domnul Valeriu Caragață, 
administratorul public al judeţului Vaslui, s-a bucurat de 
prezența domnului 
Dumitru Buzatu, 
P r e ş e d i n t e l e 
Consiliului Județean 
Vaslui, structura 
gazdă a centrului, a 
domni lor  Vasi le 
Mihalachi și Corneliu 
Bichineț, Vicepreședinții Consiliului Județean Vaslui, a 
domnului Andrei Puică, Prefectul Județului Vaslui și a 
domnului Vasile Pavăl, Primarul Municipiului Vaslui. 
Invitata de onoare a conferinței a fost doamna Gabriela 
Crețu, senator în Parlamentul României, care a vorbit 
participanților despre Parlamentul European, în calitate 
de fost europarlamentar. 
De asemenea, în cadrul conferinței, doamna Mihaela 
Chircu, coordonatoarea Europe Direct Vaslui, a premiat 
instituțiile care au sprijinit și susținut activitățile centrului 
de-a lungul celor 10 ani de existență. 
În cadrul cafenelei publice, participanții au fost provocați 
să descopere soluții la “Viitorul Europei”, să identifice 
câteva “Motive pentru care mergem la vot pe 25 mai” și 
să descrie în câteva cuvinte “Europarlamentarul care îi 
reprezintă”, într-un cadru relaxant, la o cafea. 
 

Alegerile europene 2014. Acum este diferit! 
 

La Vaslui Europa este dulce 

http://www.europedirectvaslui.ro�
https://www.facebook.com/events/826870667327893/�
https://www.facebook.com/events/826870667327893/�
https://www.facebook.com/events/826870667327893/�
https://www.facebook.com/events/826870667327893/�
https://www.facebook.com/EuropeDirectVaslui�
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Cireașa de pe tort a 
evenimentului a fost 
expoziția - concurs cu 
produse de cofetărie-
patiserie specifice 
statelor membre ale 
Uniunii Europene, 
gătite de elevi de 

liceu, cu scopul promovării simbolurilor Uniunii 
Europene.  
În concurs s-au înscris 17 echipe de la 10 licee din județ, 
fiecare echipă reprezentând câte un stat membru, 
precum : ITALIA și FRANȚA -  Liceul Teoretic "Emil 
Racoviță” Vaslui; ROMÂNIA și GERMANIA - Colegiul 
Agricol "Dimitrie Cantemir" Huși; REGATUL UNIT- 
Colegiul Tehnic "Marcel Guguianu" Zorleni; SPANIA - 
Colegiul Naţional „Cuza-Vodă” Huşi; AUSTRIA şi 
BELGIA - Liceul Tehnologic "Ion Mincu" Vaslui; GRECIA 
şi IRLANDA - Colegiul Economic "Anghel Rugină" 
Vaslui; POLONIA şi BULGARIA - Liceul cu Program 
Sportiv Vaslui; UNGARIA - Colegiul Naţional “Gheorghe 
Roşca Codreanu” Bârlad; FINLANDA şi DANEMARCA - 
Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu” Vaslui; 
PORTUGALIA şi SUEDIA - Liceul “Ştefan Procopiu” 
Vaslui.  
Vizitatorii expoziţiei au avut ocazia să guste din 
delicioasele bomboane Belgiene, prăjitura Carpaţi,  
Sachertort, brioşe şi bine cunoscutul ceai englezesc, 
plăcinta irlandeză, Melomakarona, Bienenstich, Choux a 
la crème, Garash Torta şi din multe alte bunătăţi 
europene.  
Câştigătorii, desemnaţi atât prin 
vot cât şi în funcţie de 
punctajele acordate de juriu, 
format din specialişti în 
domeniul gastronomic, au fost: 
echipa Austriei - Locul I, echipa 
Ungariei - Locul II şi echipa 
Germaniei - Locul III .  
Mai multe poze găsiți pe 
pagina noastră de Facebook 

Pe 25 aprilie Europe Direct Vaslui a participat, cu stand 
propriu, la „Bursa Generală a Locurilor de Muncă”, 
eveniment organizat de Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui, unde a distribuit 
materiale de informare şi a discutat cu cei în căutarea 
unui loc de muncă despre drepturile în calitate de 
cetăţeni europeni. Europe Direct Vaslui va mai participa 
în septembie la „Bursa Locurilor de Munca dedicată 

      ACTIVITĂŢILE CENTRULUI EUROPE DIRECT VASLUI                                       

tinerilor absoventi.   

Un alt eveniment organizat de Europe Direct Vaslui cu 
scopul de a trage un 
semnal de alarmă 
asupra importanţei 
alegerilor europene, 
a fost concursul între 
licee „Noi ALEGEM 
viitorul Europei”, 
organizat în perioada 
9 - 11 aprilie, la Casa 
de Cultură „ Constantin Tănase” a Municipiului Vaslui.  
Datorită faptului că iniţial s-au înscris 9 licee, fiecare cu 
câte o echipă şi, conform Regulamentului, nu pot 
participa mai mult de 6 echipe, concursul s-a desfăşurat 
pe 3 etape : preselecţia, ce a constat în susţinerea unui 
test individual cu întrebări de tip grilă despre Parlamentul 
European şi Alegerile Europene, semifinalele şi finala, 
organizate sub conceptul de concurs de cultură generală, 
de tipul “Cine ştie, câştigă”, în care liceenii au avut de 
răspuns contra-timp unor întrebări cu raspuns unic, 
bineînţeles pe tematica deja menţionată.  
După o luptă strânsă, desfăşurată pe parcursul a 2 zile, 
echipa Colegiului Naţional „Cuza Vodă” Huşi a reuşit 
să acumuleze cel mai mare punctaj şi să câştige premiul 
I. Dar, aceştia nu au fost singurii premiaţi, dimpotrivă toţi 
concurenţii, dar şi cele mai bune momente artistice, au 
primit din partea Europe Direct Vaslui materiale 
promoţionale şi premii surpriză.   
 

Reprezentanţa Comisiei Europene în România a 
organizat, pe 17 martie, la Biblioteca Naţională Bucureşti, 
un dialog între Comisarul European Dacian Cioloş şi 
cetăţeni, cu privire la drepturile ce decurg din calitatea de 
cetăţean european, precum şi despre viitorul construcţiei 
europene în ansamblul ei. 
Evenimentul s-a bucurat de prezenţa a peste 300 de 
cetăţeni, printre care şi reprezentanţii Reţelei Europe 
Direct România şi, implicit, ai Centrului de Informare 
Europe Direct Vaslui, însoţiţi de jurnalişti locali. 
Dezbaterea a atins subiecte precum cetăţenia 
europeană, politica agricolă comună, păstrarea tradițiilor 
și a obiceiurilor tradiționale în cadrul statelor din UE, 
dreptul la liberă circulaţie şi aderarea României la zona 
Schengen. 

(Mihaela Cozma - ofițer de informare)  

Dialog cu cetățenii despre viitorul Europei  

Noi ALEGEM viitorul Europei  

Dreptul la muncă în Uniunea Europeană 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.597599437003273.1073741856.150120585084496&type=3�
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EVENIMENTE & STIRI 

În data de 1 mai 2014 
s-au împlinit 10 de la 
extinderea UE către 
Europa Centrală și de 
Sud, Cipru și Malta.   
Numărul statelor 
membre a crescut 
atunci de la 15 la 25.  
 
Sursa : PE 
 

Comisia Europeană a aprobat o investiție de 74,3 
milioane de euro în cadrul Fondului European de 
Dezvoltare Regională, pentru curățarea mai multor arii 
contaminate cu produse petroliere din diferite județe ale 
României.  
Proiectul prevede aplicarea unor măsuri de reabilitare 
pentru diferite tipuri de arii contaminate, printre care şi o 
componentă extinsă care acoperă 2 depozite de 
comercializare a produselor petroliere (MKT), amplasate 
în județele Brăila și Vaslui. 
Măsurile vor îmbunătăți considerabil calitatea vieții 
cetățenilor români și vor spori siguranța pe termen lung a 
locuitorilor din zonele aflate în vecinătatea ariilor 
decontaminate.  
 
Sursa : CE  

Comisia Europeană a propus să aloce României 3,6 
milioane EUR din Fondul european de ajustare la 
globalizare (FEG) pentru a ajuta 1.000 de foști salariați ai 
întreprinderii de produse siderurgice SC Mechel Câmpia 
Turzii S.A şi ai producătorului din aval SC Mechel 
Reparații Târgoviște SRL să își găsească noi locuri de 
muncă. Propunerea este transmisă, în prezent, spre 
aprobare Parlamentului European și Consiliului de 
Miniștri al UE.  
Bneficiarii acestui fond vor beneficia de orientare în 
carieră și evaluarea competențelor, formare profesională, 
sprijin pentru antreprenoriat și diverse tipuri de 
indemnizații. Una dintre măsurile emblematice va consta 
în acordarea de sprijin unui număr de 250 de lucrători  

pentru a înființa o întreprindere cooperativă care va 
produce echipamente sportive.  

Sursa : CE  

Comisia Europeană a aprobat harta României privind 
acordarea ajutoarelor de stat pentru dezvoltarea 
regională în perioada 2014-2020 .  
Harta ajutoarelor regionale a României definește, în 
temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, 
regiunile care pot beneficia de ajutoare regionale 
pentru investiții acordate de autoritățile române și 
stabilește nivelurile maxime ale ajutoarelor (așa 
numitele „intensități ale ajutorului”) care pot fi 
acordate întreprinderilor din regiunile eligibile. Harta 
va fi valabilă în perioada 1 iulie 2014 - 31 decembrie 
2020. 
Întreg teritoriul României va fi eligibil pentru ajutoare 
regionale pentru investiții. Nivelurile maxime ale 
ajutoarelor care pot fi acordate proiectelor regionale 
de investiții realizate de întreprinderile mari din zonele 
asistate se situează între 10% și 50% din costurile 
totale ale investiției, în funcție de regiune. Pentru 
investițiile realizate de IMM-uri, aceste procente pot fi 
majorate. 

Sursa : CE 

Parlamentul European a votat în luna aprilie a acestui 
an eliminarea tarifelor de roaming până la Crăciunul 
anului 2015, ca parte a unui vot mai amplu în sprijinul 
propunerii de regulament al Comisiei Europene    
pentru un „continent conectat” (piața unică în 
domeniul telecomunicațiilor) .  

Sursa : CE 

(Adina Gabriela Gîlcă, voluntar Europe Direct Vaslui ) 

2004-2014: 10 ani de la extinderea UE către  
Europa Centrală și de Sud 

74 milioane de euro pentru decontaminarea 
ariilor poluate cu petrol din România  

3,6 milioane EUR în sprijinul a 1 000 de lucrători 
concediați din industria siderurgică din România  

Harta ajutoarelor regionale 2014-2020 pentru 
România  

Eliminarea tarifelor de roaming  
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La sfârşitul lunii martie, Ministerul Fondurilor Europene a 
trimis oficial propunerea de Acord de Parteneriat 2014-
2020 Comisiei Europene, prin sistemul informatic de 
comunicare – Structural Funds Communication (SFC). 
“După ce a trimis în trecut versiuni de lucru ale acestui 
document în cadrul dialogului informal, România a trimis 
oficial Comisiei Europene propunerea de Acord de 
Parteneriat. Transmiterea oficială a acestui document          
înseamnă că România se apropie de momentul semnării 
Acordului de Parteneriat", a declarat ministrul fondurilor 
europene, Eugen Teodorovici.  
Conform ministrului, Comisia are la dispoziţie trei luni 
pentru a analiza documentul, perioadă de timp care poate 
fi întreruptă dacă statului membru îi sunt transmise 
comentarii pe marginea acestui document. România a    
respectat calendarul impus, termenul limită până la care 
trebuia trimisă propunerea de Acord de Parteneriat fiind 
22 aprilie 2014. 
Acordul de parteneriat transmis Comisiei include 
propunerea privind alocările financiare indicative pentru 
programele operaţionale finanţate din fonduri structurale, 
astfel: 
• Programul Operaţional Infrastructură Mare: 9,5 

mld. €; 
• Programul Operaţional Regional: 6,7 mld. €; 
• Programul Operaţional Capital Uman: 4,2 mld. €; 
• Programul Operaţional Competitivitate: 1,2 mld. €; 
• Programul Operaţional Capacitate Administrativă: 

0,55 mld. €; 
• Programul Operaţional Asistenţă Tehnică: 0,21 

mld. €; 
Sistemul de implementare a fondurilor europene pentru 
perioada 2014-2020 prevede ca programele operaţionale 
să fie gestionate la nivelul a numai trei ministere:  
1. MFEur va fi autoritate de management pentru: 
Programul Operaţional Infrastructura Mare, Programul 
Operaţional Capital Uman, Programul Operaţional 
Competitivitate şi Programul Operaţional Asistenţă 
Tehnică; 
2. MDRAP va fi autoritate de management pentru: 
Programul Operaţional Regional, Programul Operaţional 
Capacitate Administrativă, respectiv pentru programele 
de cooperare teritorială europeană; 
3. MADR va fi autoritate de 
management pentru Programul 
Național de Dezvoltare Rurală  şi 
Programul Operaţonal pentru 
Pescuit. 

      
Autoritatea de Management pentru Programul 
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
(AM POSDRU) – Ministerul Fondurilor Europene – a 
publicat spre consultare, Ghidul Solicitantului Condiții 
Specifice pentru Cererea de Propuneri de Proiecte 
de tip grant din cadrul DMI 1.1 “Sprijin pentru 
grupurile vulnerabile prin accesul la educația 
inițială“.  
Propunerile, sugestiile și opiniile privind îmbunătățirea 
acestui document pot fi transmise până la data de 
23.05.2014, la educatieinitiala@fseromania.ro. 
Ghidul solicitantului poate fi consultat la : 
www.europedirectvaslui.ro  
www.fseromania.ro 
  

Ministerul Fondurilor Europene invită organizaţiile 
interesate să se implice activ în definitivarea Programul 
Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020 şi 
Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 
prin participarea la procesul de consultare publică pe 
proiectele celor două programe. 
Programele ar urma să fie transmise către Comisia 
Europeană până la 30 iunie 2014. 
Opiniile cu privire la aceste documente pot fi transmise 
pe adresa de e-mail secretariat.ciap@fonduri-ue.ro 
până vineri, 29 mai 2014.  
Informații suplimentare :   
www.fonduri-ue.ro  
www.europedirectvaslui.ro. 
 

România va transmite Comisiei Europene varianta 
oficială a Programului Național de Dezvoltare Rurală 
(PNDR) 2014-2020 la finele lunii iunie, dacă vor fi 
aprobate și emise până atunci regulamentele europene, 
a declarat George Turtoi, secretar de stat în Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 
Acesta susţine că, in urma discuţiilor tehnice cu 

reprezentanţii europeni, primul 
draft al viitorului program de 
dezvoltare rurală este "bine 
elaborat și la un nivel calitativ 
superior".  

POSDRU: Schița Ghidului Solicitantului 

Invitație la consultare adresată de Ministerul 
Fondurilor Europene pe POAT și POC 

Acordul de Parteneriat 2014-2020 

Varianta oficială a noului PNDR la finele lunii 
iunie 

http://europedirectvaslui.ro/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=8&Itemid=58�
http://www.fseromania.ro/�
http://www.fonduri-ue.ro/�
http://europedirectvaslui.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=971:mfe-a-publicat-spre-consultare-documentele-pe-poat-si-poc-2014-2020&catid=37:finantare&Itemid=58C:\Documents%20and%20Settings\Centru%20Europe\My%20Documents\Add-in%20Express�
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Program : PNDR: Finanțarea investițiilor în exploatațiile 
agricole din sectorul vegetal și de creștere a animalelor – 
Măsura 121 “Modernizarea exploatațiilor agricole” 
Obiectiv general : creșterea competitivității sectorului 
agricol printr-o utilizare mai bună a resurselor umane și a 
factorilor de producție și îndeplinirea standardelor 
naționale și a standardelor comunitare.  
Solicitanți eligibili : persoană fizică; persoană fizică 
autorizată; întreprinderi individuale; întreprinderi familiale; 
societate în nume colectiv – SNC; societate în comandită 
simplă – SCS; societate pe acțiuni – SA; societate în 
comandită pe 
acțiuni – SCA; 
soc ie ta te cu 
r ă s p u n d e r e 
limitată – SRL; 
s o c i e t a t e 
comercială cu 
capital privat; 
s o c i e t a t e 
a g r i c o l ă ; 
societate cooperativă agricolă; cooperativă agricolă, doar 
cu condiția ca investițiile realizate să deservească 
interesele propriilor membri.   
Solicitantul trebuie să mai îndeplinească următoarele : 
- să fie persoană fizică sau juridică română cu capital 
privat; 
- capitalul/acționariatul solicitantului eligibil poate fi atât 
integral din România, cât și mixt sau integral străin; 
- să acționeze în nume propriu; 
- să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot 
parcursul implementării proiectului.  
Activități eligibile : 
•  Construirea și/sau modernizarea clădirilor utilizate 
pentru producția agricolă la nivel de fermă, incluzând 
investițiile pentru respectarea standardelor comunitare și 
pe cele pentru protecția mediului și depozitarea 
îngrășămintelor;  
•  Construirea și/sau modernizarea infrastructurii rutiere 
interne sau de acces din domeniul agricol; 
•  Construirea și/sau modernizarea fermelor de taurine 
pentru producția de lapte; 
•  Construirea și/sau modernizarea serelor, inclusiv a 
centralelor termice și instalațiilor de irigat, asigurarea 
utilităților în vederea respectării condițiilor de mediu;   
•  Achiziționarea în leasing de tractoare noi, combine de 
recoltat, mașini, utilaje, instalații, echipamente și accesorii, 
echipamente și software specializate. 
Pentru a consulta lista completă a activităților 
eligibile, accesați www.europedirectvaslui.ro 

 Termen-limită : Proiectele se depun în perioada 20 mai 
– 18 iulie 2014.  
Buget : Fondurile disponibile sunt de 150.000.000 euro.  
Din aceasta sumă, 35 milioane de euro vor fi destinate 
fermelor de familie (din totalul sumei, un procent de 
50% este alocat fermelor vegetale şi 50% fermelor 
zootehnice). Alte 15 milioane euro sunt alocate integral 
pentru îndeplinirea standardelor în sectorul 
zootehnic. Pentru exploataţiile agricole este 
disponibilă o alocare  de 100 milioane euro (din totalul 
sumei, un procent de 50% este alocat fermelor vegetale 
şi 50% pentru fermele zootehnice).  
În cazul proiectelor de investiţii în exploataţii agricole, în 
funcţie de priorităţile politicii agricole, s-a realizat o 
departajare foarte clară între investiţiile în achiziţiile de 
utilaje şi cele în construirea sau modernizarea spaţiilor 
destinate producţiei agricole. Astfel, fermierii care doresc 
să realizeze investiţii în sectorul vegetal prin achiziţii de 
utilaje au la dispoziţie o alocare de 40.000.000 euro, iar 
pentru construcţii – montaj, de 10.000.000 euro. 
Pentru sectorul zootehnic, fermierii au la dispoziţie 
pentru achiziţii de utilaje o alocare de 10.000.000 euro, 
iar pentru construcţii – montaj, de 40.000.000 euro.  
Valoarea maximă eligibilă a unui proiect : 
• 125.000 euro pentru fermele de familie; 
• 2.000.000 euro pentru îndeplinirea standardelor; 
• 2.000.000 euro pentru construcții-montaj, din sectorul  
zootehnic; 
• 1.000.000 euro pentru construcții-montaj, din sectorul 

vegetal; 
• 1.000.000 euro pentru achiziții de utilaje 

(echipamente), din sectorul zootehnic; 
• 700.000 euro pentru achiziţii de utilaje, din sectorul 

vegetal. 
Informații suplimentare, precum și ghidul solicitantului :  
http://apdrp.ro/ şi www.europedirectvaslui.ro. 
 
 
 
 
Europe Direct Vaslui are plăcerea de a vă informa că 
Autoritatea de Management pentru Programul 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane a 
publicat, în luna aprilie, spre consultare Ghidul 
Solicitantului  Condiţii Specifice DMI 6.1 
“Dezvoltarea economiei sociale”  
Program : Programul Operational Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale  
Domeniul major de intervenţie 6.1 – Dezvoltarea 
economiei sociale.  
Obiectiv general: facilitarea accesului pe piaţa muncii a 
grupurilor vulnerabile şi promovarea unei societăţi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modernizarea exploatațiilor agricole 

Dezvoltarea economiei sociale  

http://europedirectvaslui.ro/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=8&Itemid=58C:\Documents%20and%20Settings\Centru%20Europe\My%20Documents\Add-in%20Express�
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http://www.fonduri-ue.ro unde puteţi conulta aceste 
documente.  

Program : Europa pentru cetățeni 2014-2020.  
Obiective generale: 
•   contribuție la înțelegerea de către cetățeni a Uniunii, 
a istoriei și diversității acesteia; 
•   promovarea cetățeniei europene și îmbunătățirea 
condițiilor de participare civică și democratică la nivelul 
Uniunii. 
Pot participa la program toate părțile interesate care 
promovează integrarea și cetățenia europeană, în 
special autoritățile și 
organizațiile locale 
ș i  r e g i o n a l e , 
c o m i t e t e l e  d e 
î n f r ă ț i r e , 
organizaț i i le de 
c e r c e t a r e  î n 
domeniul politicilor 
publice europene 
(think-tank), organizațiile societății civile (inclusiv 
asociațiile de supraviețuitori), precum și organizațiile 
culturale, de tineret, de învățământ și cercetare.  
Programul are 2 componente: 
1. Memorie europeană, ce urmărește să promoveze 
pacea, valorile și bunăstarea popoarelor sale; 
2. Implicare democratică şi participare civică, ce 
promovează participarea cetăţenilor la viaţa democratică 
a Uniunii Europene. 
Cele două componente sunt completate de acţiuni 
orizontale pentru analiza, diseminarea şi utilizarea 
rezultatelor proiectelor . 
Bugetul total al programului este de 185.468.000 euro  
Depunere proiecte: 2014-2020  
Informaţii suplimentare :  
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en 
www.europedirectvaslui.ro 

incluzive şi coezive în scopul aisgurării bunăstării tuturor 
cetăţenilor.  
Activităţile principale eligibile : 
1. Furnizarea serviciilor de ocupare ; 
2. Dezvoltarea şi furnizarea programelor de formare 
profesională  ; 
3. Activităţi de formare profesională şi consolidare a 
competenţelor; 
4. Dezvoltarea şi promovarea activităţilor integrate. 
Pentru a consulta lista completă a activităților eligibile, 
accesați www.europedirectvaslui.ro 
Solicitanţi eligibili: ONG-uri; ; MMFPSPV şi structuri/
agenţii coordonate/subordonate acestuia; Ministerul 
Culturii şi Cultelor şi instituţii/agenţii/organizaţii 
subordonate/coordonate de acesta; Ministerul de Interne, 
prin structurile sale de specialitate, inclusiv cele din 
subordine sau coordonare; Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor şi instituţii subordonate; Ministerul Justiţiei 
prin structurile interne responsabile pentru gestionarea 
serviciilor de probaţiune; Organizaţii sindicale;  Patronate; 
Unităţi de cult şi Asociaţii religioase; Furnizori de FPC 
autorizaţi, publici şi privaţi; Furnizori de servicii sociale; 
Furnizori de servicii de ocupare acreditaţi, publici şi privaţi; 
Întreprinderi implicate în economia socială;  Autorităţi ale 
administraţiei publice locale (unităţi administrativ-
teritoriale); Institute de cercetare; Universităţi acreditate, 
publice şi private, etc.  
Buget : Valoarea totală eligibilă a proiectelor va fi cuprinsă 
între:  

• minim - 223.015 lei şi  

• maxim – 2.230.145,54 lei pentru proiecte care se 
implementează intr-o regiune de dezvoltare.  

• maxim 17.841.200 lei pentru proiecte care se 
implementează în minim 2 regiuni de dezvoltare.  

Informaţii suplimentare, listele complete ale acţiunilor 
eligibile şi a solicitanţilor la www.europedirectvaslui.ro. 

Europe Direct Vaslui are plăcerea de a vă informa că   
Ministerul Fondurilor Europene a publicat, în luna martie a 
acestui an, documentele consultative pentru patru 
programe operaţionale:  
1. Programul Operaţional Infrastructură Mare; 
2. Programul Operaţional Capital Uman; 
3. Programul Operaţional Competitivitate; 
4. Programul Operaţional Asistență Tehnică. 
Vă invităm pe siteul www.europedirectvaslui.ro sau  

 Oportunităţile de finanţare prezentate       
anterior, se regăsesc şi website-ul          

Centrului Europe Direct,                            
www.europedirectvaslui.ro .  

 
În secţiunea Oportunităţi de finanţare aveţi 
acces la cele mai noi finanţări, granturi sau 

propuneri de parteneriate, din Uniunea     
Europeană.  

Europa pentru cetățeni 2014-2020 

Programele operaţionale 2014-2020 

http://www.fonduri-ue.ro/po-2014-2020�
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en�
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